Rzym, 20 kwietnia 2010
Prot n. 89/2010

Zaproszenie
do wypełnienia Ankiety na temat ważnych spraw Zgromadzenia Księży Marianów
w ramach przygotowania do Kapituły 2010 roku

Czcigodny i Drogi Księże!
Piszę ten list, aby bardzo serdecznie poprosić Księdza o wypełnienie Ankiety na temat ważnych, a może
najważniejszych, spraw naszego Zgromadzenia dzisiaj. Odpowiedz na te pytania będzie wymagać czasu i
wysiłku. Jestem tego świadomy. Jednak razem z Komisją przygotowującą Kapitułę generalną uznaliśmy,
iż każdy marianin powinien postawić sobie te pytania i szukać na nie odpowiedzi, bo dotyczą one istoty
naszego powołania.
Duch Święty prowadzi Kościół, a w nim nasze Zgromadzenie, w coraz bardziej zmieniających się
okolicznościach, przeobrażeniach kulturowych, zmianach mentalności i wrażliwości człowieka. Jeden i ten
sam charyzmat założycielski wspólnoty zakonnej, będący darem Pana Boga dla Kościoła, domaga się
nieustannego odczytywania tego, co Duch Święty mówi do nas tu i teraz, czego od nas oczekuje.
Odczytywać Jego działanie i inspirację – to jest nasz podstawowy obowiązek, jeśli chcemy pozostać
wierni naszemu powołaniu, zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak i osobistym.
Bóg udziela łaski dla uświęcenia i misji. Czy można zatrzymać się na radości z beatyfikacji Ojca
Założyciela i stulecia naszego odrodzenia i nie pytać Boga, do czego nas wzywa i jakie zadania stawia
przed nami? Czy w tym kontekście nie powinniśmy ze szczególną intensywnością wnikać w sens naszego
charyzmatu i odczytywać jego aktualność dzisiejszym świecie? Czy jedynym fundamentem jedności i
wierności nie jest pokorne poszukiwanie woli Bożej i gotowość do pójścia za głosem Boga, gdziekolwiek
nas poprowadzi?
Tylko wspólnota wierząca może rozpoznać swoją misję. Dlatego, oprócz studium naszych źródeł i historii
konieczna jest modlitwa, aby Duch Święty oświecił nasze umysły i objawił nam, kim Bóg chce nas widzieć
w Kościele i świecie. Charyzmat zaczyna się pełniej rozumieć, kiedy się nim żyje. Dzieląc się owocami
naszych przemyśleń i doświadczeń, staniemy się dla siebie świadkami tego, co oznacza być marianinem
dzisiaj.
Bardzo proszę, aby przyjął Ksiądz moją prośbę z życzliwością. Proszę odłożyć na później mniej ważne
sprawy. Gdyby się okazało, że nie jest Ksiądz jeszcze gotowy do udzielenia niektórych odpowiedzi, to
proszę odpowiedzieć na te pytania, na które Ksiądz wyrobił już sobie własne zdanie.
Ostateczny termin wypełnienia i odesłania Ankiety do Kurii Generalnej mija 25 sierpnia br. Proszę
przekazać ją przełożonemu domu, nawet wtedy, gdyby miała zawierać tylko kilka odpowiedzi.
Zastosowanie takiej samej procedury, jak przy głosowaniu na przełożonego prowincji, zapewni
anonimowość oraz da możliwość zebrania wypowiedzi wszystkich członków Zgromadzenia.
Z modlitwą i wdzięcznością za podjęty trud oraz serdecznym pozdrowieniem
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